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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 είκοσι 

(20) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισµό, µε επιλογή, σε βάρος των εσόδων του 

κληροδοτήµατος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν δέκα (10) 

υποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστηµών Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης και δέκα (10) σε µεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής 

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης (συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε την από 27.01.2011 απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης 

Μεταπτυχιακών Υποτροφιών του Κληροδοτήµατος, από δύο (2) υποτροφίες στα 

Τµήµατα Βιολογίας, Μαθηµατικών και Χηµείας και από µία (1) υποτροφία στα 

Τµήµατα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Επιστήµης Υπολογιστών, Φυσικής, 

Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών), σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στη µε 

αριθµό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δηµοσιεύτηκε µε το αρ. 197/2000 πρακτικό 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 

 

Το µηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00 ευρώ. 

 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

 

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει µείωση 

των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήµατος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωµα 

γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του 

Α.Ν. 2039/39). 

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να 

επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει µέχρι τότε (άρθρα 57-60 του 

Α.Ν. 2039/39). 

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραµµατεία του κάθε Τµήµατος της 

Σχολής Επιστηµών Υγείας και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, 

µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής 

στον ηµερήσιο τοπικό τύπο (µέχρι και την 11
η 
Μαρτίου 2011) αίτηση συνοδευόµενη 

από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας από το οποίο να 

προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι µεγαλύτερη των 36 

ετών. 

2. Αντίγραφο πτυχίου τους µε βαθµό τουλάχιστον «Λίαν καλώς». 

3. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχασαν από δικής τους υπαιτιότητα 

προηγούµενη υποτροφία. 



5. Τα επιµέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από την Επιτροπή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Τµήµατος. 

 

Το κείµενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 µε το προβλεπόµενο κείµενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης www.uoc.gr.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. 

Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων. 

 

         

 

                                                                                                 Ο Πρύτανης 

 

 

 

       Καθηγητής Ιωάννης Παλλήκαρης 


